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Úskalia suplementácie železa (menej môže byť viac)
MUDr. Radovan Juríček
III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Železo je esenciálny mikronutrient, ktorý hrá dôležitú úlohu v mnohých procesoch v organizme. Nedostatok železa je aj v 21. storočí
celosvetovo najčastejším nutričným deficitom. Železo sa v potrave vyskytuje v dvoch základných formách: ako organické, hémové železo (živočíšneho pôvodu) a anorganické, nehémové železo (rastlinného pôvodu). V článku sú zhrnuté rôzne spôsoby absorpcie železa
a faktory, ktoré tento proces ovplyvňujú, spolu s prehľadom vzniku typických nežiaducich účinkov spojených so suplementáciou železa.
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Pitfalls of iron supplementation (when less can be more)
Iron is an essential micronutrient, that plays an important role in human body. Even in 21th century, iron deficiency is the most common nutrition deficit. Iron in our diet is found in two different types: organic, heme iron (of animal origin) and inorganic, non-heme
(of vegetable origin). In this article different pathways of absorption, affecting factors, together with short overview of typical adverse
events during iron supplementation are summarized.
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Obrázok 1. Rozdielnosť resorpcie hémového
a nehémového železa enterocytom
ýUHYQêO~PHQ

v dvoch základných formách: ako organické, hémové železo (živočíšneho pôvodu) a anorganické, nehémové železo
(rastlinného pôvodu) (1).
Železo sa primárne absorbuje
v proximálnej časti tenkého čreva enterocytmi nachádzajúcimi sa na vrcholoch
duodenálnych rias. Rozpoznávame dva
základné transportéry na povrchu enterocytov: HCP1 – hem carrier protein 1
a DMT1 – divalent metal transporter 1
(obrázok 1).

DcytB

HCP1

DMT1

Absorpcia hémového železa

-2

HO

-1

GR

DMT1

HO

(Q

UH

p

LFN

DW

P

D]
SO
XP
XO
WLN

FPN1

-DGUR
+HSIHVWtQ

Železo je esenciálny mikronutrient, ktorý hrá dôležitú úlohu v mnohých procesoch v organizme (ako súčasť
hemoglobínu, ribonukleotid reduktázy,
cytochrómov). Väčšinový podiel železa
sa v organizme nachádza vo forme hemoglobínu v erytrocytoch. Nedostatok
železa je aj v 21. storočí celosvetovo najčastejším nutričným deficitom, ktorý
odhadom postihuje až 3 miliardy ľudí.
V závislosti od stupňa závažnosti sa
tento deficit prejavuje buď ako znížená
hladina zásob železa v tele, bez závažných dôsledkov, alebo ako sideropenická
anémia. Táto anémia môže spôsobovať
poruchy mentálneho či motorického vývinu detí a u dospelých vedie k rozvoju
anemického syndrómu. Deti do 3 rokov,
tehotné ženy a ženy vo fertilnom veku
sú najrizikovejšími skupinami pre vznik
sideropénie (1).
Ľudský organizmus nemá vyvinuté regulačné mechanizmy na aktívne odstraňovanie železa, jediné straty
za fyziologických okolností spôsobuje
olupovanie buniek kože a sliznice čreva, urogenitálneho traktu a dýchacích
ciest. Celkové straty železa za 24 hodín sú približne 14 ug/kg hmotnosti
človeka, čo u 70 kg muža predstavuje
1 mg/deň, u nemenštruujúcej 55 kg ženy
0,8 mg/deň. Počas menštruácie sa u žien
nároky na množstvo železa zvyšujú, av-

šak existujú veľké interindividuálne rozdiely (1,36 – 3,2 mg/deň). V tehotenstve
stúpa potreba železa v dôsledku hemodilúcie a zvýšených nárokov plodu až do
7,5 mg/deň v 3. trimestri (2, 3, 4).
Zásoby železa v tele primárne
závisia od miery jeho intestinálnej absorpcie. Železo v potrave sa vyskytuje
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FPN1 - ferroportín
HCP1 - hémový nosičový proteín 1
DMT1 - transportér divalentných kovov 1
DcytB - duodenálny cytochróm B
HO-1 - hém oxygenáza 1
FLVCR - Feline leukemia virus type C receptor

Via practica | 2019;16(2) | www.solen.sk

Napriek tomu, že hémové železo
tvorí len jednu tretinu celkového železa
prijatého potravou, pri konzumácii sa
z neho absorbuje až 20 – 30 %, v prípade
zvýšených nárokov organizmu sa môže
absorbovať až 50 % prijatého hémového
železa. Na absorpciu hémového železa
negatívne vplýva jedine kalcium, ktoré
znižuje vstrebávanie v rovnakej miere
ako pri nehémovej forme.
HCP1 umožňuje transport molekúl
hému z lúmenu čreva do enterocytov.
Najvyšší počet týchto transportných
proteínov sa nachádza v duodéne. Pri
nedostatku železa v organizme sa molekuly HCP1 presúvajú z cytoplazmy enterocytov na vonkajšiu membránu a naopak
pri saturácii potrieb organizmu železom
sa presúvajú naspäť do cytoplazmy, čím
sa zníži absorpcia železa z potravy.
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Molekula hémového železa sa absorbuje
vcelku, bez nutnosti enzymatickej úpravy
intraluminálne. Po absorpcii z čreva sa
molekula hému katabolizuje pomocou
mikrozomálneho enzýmu hém oxygenáza (HO-1) na železnaté ióny (Fe2+), oxid
uhoľnatý (CO) a bilirubín. Oxid uhoľnatý ako produkt HO-1 sa vyskytuje len
v malých koncentráciách, a preto nie je
toxický, skôr naopak, podporuje perfúziu
tkanív a zabraňuje apoptóze buniek. Ióny
železa extrahované z molekuly hému sú
ďalej spracované rovnakou metabolickou
cestou ako nehémové železo. V závislosti od požiadaviek organizmu môžu
byť buď uložené do zásobných molekúl
feritínu, alebo sa transportujú pomocou
transportéru ferroportínu do cirkulácie
(5). Tento dej podlieha regulácii pomocou
hepatálneho peptidu hepcidínu. Hepcidín
reguluje absorpciu železa aj jeho plazmatickú koncentráciu. Naviazaním sa na
ferroportín spôsobuje jeho internalizáciu
do bunky a degradáciu. Hladina hepcidínu sa reguluje plazmatickou hladinou
železa, hypoxiou či zápalom. Práve chronický zápal, napríklad pri chronických
zápalových ochoreniach čriev, spôsobuje
zvýšenú hladinu hepcidínu a zníženú absorpciu železa. Práve tento dej zodpovedá za vznik anémie pri chronických
chorobách (6). Vedecké práce na myšiach
dokazujú, že transport hémového železa
z enterocytov pravdepodobne prebieha aj
pomocou iného transportného enzýmu.
Konkrétne ide o enzým FLVCR1 (feline
leukemia virus type C receptor), ktorý pravdepodobne nepodlieha regulácii
hepcidínom, a čo je dôležité, nachádza sa
u ľudí aj v duodéne (7, 8). Tento fakt by
mohol v budúcnosti priniesť nové terapeutické možnosti liečby anémie pri chronických chorobách hémovým železom.

Absorpcia nehémového železa

Nehémové železo sa vyskytuje
v nerozpustnej, nevstrebateľnej forme
trojmocného železa (Fe3+). Pred absorpciou sa musí ión železa najprv redukovať
na dvojmocnú formu (Fe2+). Túto redukciu zabezpečuje enzým duodenálny cytochróm b (Dcytb), ktorého činnosť je
priaznivo ovplyvnená napríklad askorbátom (9). Transport do enterocytov, už
zredukovanej formy železa na dvojmocný
ión Fe2+, zabezpečuje DMT1. Redukciu

železa uľahčujú exogénne faktory potravy (vitamín C, fermentované potraviny,
prítomnosť živočíšneho tkaniva (mäsa)
v potrave, tzv. meat faktor). Absorpciu
limitujú oxaláty, fytáty (vysoký obsah
v cereáliách, otrubách), polyfenoly (taníny prítomné v čaji, káve, kakau), fosfáty, vláknina a kalcium. Negatívny efekt
týchto látok sa dá obmedziť súčasnou
konzumáciou slabých kyselín v strave
(kyselina L-askorbová, kyselina vínna),
tepelnou úpravou, fermentáciou, mletím
či namáčaním rastlinných potravín pred
ich konzumáciou. Z biologických agens
sa dokázala znížená absorpcia nehémového železa u pacientov trpiacich na
Helicobacter pylori pozitívnu gastritídu.
Absorpcia železa rovnako klesá pri poškodení duodenálnych rias zápalovým
procesom (celiakia, Crohnova choroba)
(10). Činitele uľahčujúce či limitujúce
vstrebávanie železa sú často rozhodujúcimi faktormi pre množstvo vstrebaného
rastlinného železa (11, 12).

Nežiaduce účinky spojené so
suplementáciou železa

Výskyt nežiaducich účinkov sa
podľa literárnych údajov sa objavuje u 4 %
až 47 % pacientov užívajúcich preparáty železa. Ide pravdepodobne o najvyšší
výskyt nežiaducich účinkov spojených
s užívaním výživových doplnkov (13, 14).
Patria k nim hlavne nežiaduce účinky
gastrointestinálneho charakteru, ako
je zápcha, nauzea, hnačka, nafukovanie
a plynatosť. Tieto nežiaduce účinky vedú
k nízkej adherencii k liečbe a tým k jej
zlyhaniu. Výskyt nežiaducich účinkov je
závislý od dávky a zvyšuje sa pri dávkach
vyšších ako 60 mg železa denne (15).
Existujú dve teórie vzniku nežiaducich účinkov preparátov železa. Prvou
teóriou je vznik voľných radikálov počas redukcie Fe3+ na Fe2+ v lúmene čreva.
Z celého objemu požitého anorganického
železa sa v lúmene dvanástnika vstrebe
len asi 3 – 5 %. Zvyšné železo, ktoré sa
nachádza v lúmene čreva v dvojmocnej
forme Fe2+, je vysoko reaktívna substancia, ktorá sa v lúmene čreva postupne
oxiduje na Fe3+ za vzniku ďalších voľných
radikálov (16, 17). Tieto voľné radikály potom spôsobujú iritáciu sliznice čreva, čo
má za následok rozvoj zápalovej reakcie
organizmu. Zápalová reakcia organiz-
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Obrázok 2. Porovnanie efektivity vstrebávania
hémového a nehémového železa pri užívaní
suplementov, s vyjadrením potenciálu pre rozvoj
nežiaducich účinkov
250 mg

200

potenciál
pre GIT
ťažkosti

150

100

50

0

fortiﬁkované nehémové
prírodné
železo **
hémové
(hémové +
nehémové železo)*

 denne reálne absorbované
 denne absorbované pri striktnom dodržaní
časového odstupu medzi užívaním suplementu
a potravou
 denne neabsorbované
* potrava neovplyvňuje absorpciu hémového železa,
hémové železo stimuluje resorpciu nehémového
** čaj, káva, mlieko, kakao, vláknina významne znižujú
absorpciu nehémového železa

mu vedie buď k spomaleniu tranzitného
času črevného obsahu, so zvýšenou absorpciou vody z lúmenu čreva, čo môže
spôsobiť vznik obstipácie, alebo naopak
k skráteniu tranzitnému času s rozvojom hnačky (18). Chronický zápal spolu
s dlhodobým užívaním vysokých dávok
železa má dokázateľne kancerogénny
vplyv v patogenéze vzniku karcinómu
hrubého čreva (19).
Druhou teóriou vzniku komplikácií sú zmeny črevnej mikrobioty
spôsobené nedostatkom železa a jeho
následnou suplementáciou. Železo je
rastovým faktorom pre mnohé bakteriálne kmene, pri jeho absencii v organizme klesá aj ich dostupnosť v čreve.
Dochádza k poklesu diverzity črevnej
mikrobioty, k zníženiu výskytu napríklad
kmeňov Bacteroides spp. či Roseburia
spp. a k proliferácii kmeňov nezávislých
od železa, napríklad Lactobacillus spp.
alebo Enterobacteriaceae spp. Pri následnej suplementácii železa dochádza
k zvýšenému metabolizmu bakteriálnych
kmeňov závislých od železa. Vedľajším
produktom tohto metabolizmu je aj
zvýšená tvorba plynu, ktorý vedie
k nafukovaniu a k vzniku plynatosti.
Ďalej vedie zvýšená hladina železa
v črevnom lúmene k poklesu prospešných kmeňov, napríklad Lactobaccillus
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a k rýchlemu pomnoženiu potenciálne
patogénnych kmeňov, napríklad E. coli,
čo spôsobuje rozvoj zápalovej odpovede
makroorganizmu s následným rozvojom
nežiaducich účinkov v zmysle obstipácie
alebo hnačky (20, 21, 22).
Na dosiahnutie efektívnej suplementácie použitím preparátu anorganického železa je potrebné podať jeho veľké
množstvo (až do 200 – 300 mg denne).
Slabé vstrebávanie vedie k výraznému
zvýšeniu hladiny železa v lúmene čreva,
čo dáva priestor pre vznik nežiaducich
účinkov (obrázok 2). V prípade substitúcie prípravkami organického, hémového
železa vďaka jeho efektívnejšej absorpcii
postačuje nižšia denná dávka (16 – 32 mg).
V lúmene čreva tak ostáva nevyužitá len
jeho malá časť, ktorá nespôsobuje nežiaduce účinky (23).

Záver

Suplementácia hémového železa
je novým prístupom v liečbe sideropénie
či sideropenickej anémie. V súčasnosti sú
už dostupné viaceré práce dokazujúce
efektivitu tohto spôsobu suplementácie
(24, 25, 26). Absorpcia hémového železa
bola v klinických štúdiách dokázateľne 5 – 7-krát vyššia ako pri nehémovom
železe. Priemerne sa vstrebe až 37 %
skonzumovaného hémového železa
v porovnaní s 5 % nehémového železa
(7, 23, 27). Absorpciu nehémového železa
negatívne ovplyvňujú mnohé vonkajšie
faktory. Pozitívny vplyv má hlavne vitamín C a prítomnosť hémového železa
(tzv. meat faktor) v strave. Nevstrebané
anorganické železo v dvojmocnej forme Fe2+ pôsobí prooxidačne a môže byť
príčinou gastrointestinálnych ťažkostí
(bolesti brucha, zápcha, nevoľnosť, hnačka). Hémové železo, ktoré je prirodzenou
zložkou mäsa a rýb, je najefektívnejším
zdrojom železa. Absorpcia organického
železa nie je ovplyvnená zložkami stravy
a nespôsobuje gastrointestinálne ťažkosti. Organické hémové železo sa preto
ponúka ako vhodná forma na suplementáciu železa u rizikových jedincov, ktorí
sú ohrození sideropéniou a sideropenic-

kou anémiou. V súčasnosti sú k dispozícii
preparáty, ktoré obsahujú kombináciu
hémového aj nehémového železa, čím sa
využijú obidva mechanizmy absorpcie
železa a dosahuje sa synergický efekt
absorpcie anorganického železa pomocou tzv. meat faktora hémového železa.
Zároveň sú tieto preparáty dobre tolerované pre nízky obsah anorganického
železa a nespôsobujú gastrointestinálne
nežiaduce účinky.
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